
Превод од романски јазик
ЕРМИС ЛАФАЗАНОВСКИ

ДРУГИ ЉУБОВНИ 
ПРИКАЗНИ

ЛУЧИЈАН ДАН ТЕОДОРОВИЌ



5

Стаорецот е пожив од желката

Наспроти тоа што се зборуваше за мојот пријател, јас 
знаев дека тој не е ниту од далеку толку паметен. Сепак, са-
кав да го поминувам времето со него затоа што и на двајца-
та, ни се чинеше, дека имаме што да си кажеме, особено 
затоа што, ни се чинеше, дека водиме само тешко разби-
рливи муабети. Се разбира, во ова ни помагаа и шишињата 
со виски кои постојано ги пиевме на негова сметка. Работе-
ше како сценарист на некакви телевизиски комедии и беше 
убеден дека парите ќе му траат вечно. Вистината беше дека 
тој беше толку горделив што ти идеше да повратиш. Толку 
се фалеше, што ти се смачуваше. Но не се фалеше тој со 
парите, го болеше него за парите, особено кога ќе се опија-
неше. Се фалеше со тоа што е сценарист. Иако беше свесен 
дека неговите комедии се  главно безвредни, па и самиот 
тој  не љубеше да ги пишува, сепак тие за него беа некаков 
доказ дека после неколку години, ако вака продолжи, ќе ус-
пее да напише вистински роман, како што велеше тој, иако 
знаеше дека од пишување романи нема да се збогати. Но, 
го јадеше јанѕа, ова беше негов израз, го јадеше и знаеше 
дека наскоро ќе дојде време кога ќе го напише. Но, иако 
луѓето  мислеа дека е многу паметен, јас го познавав мно-
гу добро, подобро отколку другите луѓе, и знаев дека тој 
никогаш нема да биде ништо друго освен сценарист, затоа 
што не го биваше за ништо друго. А, да бидам искрен, дури 
и ова работно место го доби сосем случајно, во времето 
кога се замислуваше дека е режисер, па со сопствени пари 
финансираше еден краткометражен смешен филм во кој 
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глумеше и самиот. Потоа ги бомбардираше телевизиските 
куќи со неговото филмче. Ова се случуваше неколку годи-
ни по ред, сè додека во даден миг тој не доби одговор од 
една од телевизиските куќи дека реализацијата на неговото 
филмче е прилично бледа, но дека сценариото, им се чине-
ше, доста интересно. И, го поканиле да напише сценарио 
според една предложена тема. И напиша. Но и покрај сè, 
вклучувајќи ги и неговите фалби, моите симпатии кон него 
не се смалуваа. Ми значеше. Комунициравме.

Таа вечер, бидејќи бевме сами во кафеаната, во кому-
никацијата ни помагаше, па дури не тераше да помислиме 
дека со нашите зборови делкаме камења, Леонард Коен, 
кој постојано и постојано на наше барање ја пееше песната 
Dance me to the end of love. Пак и пак. Муабетевме помеѓу 
две голтки J&B, за Коен, затоа што јас веќе неколку неде-
ли бев во фазонот Коен. Барменот постојано негодуваше 
и офкаше, но ни ја исполнуваше желбата и постојано ја 
пушташе истата песна само затоа што одвреме-навреме 
му стававме во џебот по некоја паричка. Бидејќи неговото 
постојано негодување ми пречеше сакав некако да го при-
добијам, да биде, што се вели, во наш фазон, го повикав на 
нашата маса и почнав да му објаснувам дека  Леонард Коен 
одби да ја продаде својата песна Демократија за изборната 
кампања на Бил Клинтон, велејќи дека сака неговата песна 
да трае барем колку едно Волво, триесеттина години, а не 
колку една американска претседателска администрација, 
која можеше да трае најмногу осум години. Барменот, не 
помалку намуртен, откако ме сослуша праша со одредена 
почит во гласот:

- Навистина ли едно Волво трае триесеттина години?
Потврдив со главата и реков да, иако не бев воопшто 

сигурен, но претпоставував дека е вистина, штом тоа го ка-
жал самиот Коен. Откако го искарав барменот за неговата 
неспособност да се воодушевува на работи кои нависти-
на бараат воодушевување тој се повлече кон барот, а ние 
поминавме на уште по една чашка J&B. А после на уште 
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по една. После ова мојот пријател, сценаристот, си ја ста-
ви дланката врз срцето и му се придржи на Леонард, вре-
скајќи: „Dance me to the children who are asking to be born“, 
а потоа седна на своето место и му се обрати на барменот:

- Шаману, уште една тура!
Барменот испотен и нервозен пак заофка, но бргу дојде 

со едно ново шише, кое одвај го отвори и ни налеа во чаши-
те, затоа што мислите му летаа кон бакшишот и на банкно-
тата, која веќе ја имаше во џебот. А потоа мојот пријател ми 
кажа кратко и убедливо дека еден стаорец е пожив отколку 
една желка, а јас сè уште не знам како се сетив и реков

- Омилената игра
Ова беше доволно мојот пријател да се чукне со длан-

ката по чело и велејќи ми дека зборувавме за Прекрасните 
губитници1 и како тоа не можам да го препознам прекрас-
ниот цитат од Прекрасните губитници? Потоа замолкнав, 
затоа што во даден миг му поверував и, ми се чинеше, и 
мене дека е од Прекрасните губитници, но подоцна, кога 
се отрезнивме од пијанството, заклучивме дека јас бев во 
право. Како и да е, замолкнавме двајцата, но за време на 
три пати повторената мелодија се прашувавме што по ѓа-
волите е толку извонредно во тој цитат и на кој начин еден 
стаорец е пожив од една желка. Никој не знаеше точно. И 
тогаш мојот пријател почна да зборува така како недоно-
сен, дека се работи за чекањето, за чекањето станува збор, 
во песната која ја слушавме. А барменот вака одговори кога 
мојот пријател го праша нели се работи за чекање:

- Не знам.
Мене наеднаш ми се виде многу паметен овој наш бар-

мен, иако беше испотен и нервозен, а претходно не ја беше 
забележал продуховеноста на Коен, туку дека едно Волво 
трае триесет години. Да, тој навистина беше паметен, затоа 
што и јас воопшто не верував дека се работи за чекање, 
туку за љубов и умирачка, во таа прекрасна слатка смисла 
1 Роман од Леонард Коен објавен 1966.
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на зборовите: танцувај ме, моја мила, сè до нашата смрт и 
после тоа. Затоа што, му велев јас на мојот пријател, љу-
бовта не завршува заедно со смртта, ова е чиста глупост, 
а Лео, веќе не го викав Леонард Коен, ниту Леонард, туку 
едноставно Лео,  Лео го разбра ова, и тогаш рече да го тан-
цува до крајот на љубовта. Мојот пријател ме прегрна точ-
но кога завршував со моите зборови, почна да плаче и вака 
ми рече:

- Ние сме прекрасни губитници, шаману.
Прекрасно време за плачење, така помислив, иако ис-

потениот и нервозен бармен, се чинеше, дека воопшто не 
се согласува со нас.  Но мојот пријател ме гушкаше и пла-
чеше, па во даден момент почна и да реди, а мене, ми се 
чинеше, сево ова навистина многу  природно.

- Проклето е  тажно, шаману, рече тој, редејќи.
- Ајде, добро е, му реков, во ред е да плачеш, а со десна-

та дланка го потчукнав по левото рамо. 
Тој се одвои од прегратката и ми  рече:
- По ѓаволите, па и мажот смее да плаче зарем  не?
- Смее, реков јас, ако има причини.
- Јас имам причини, шаману! И удри со тупаницата по 

масата.
Потоа наместо да ми расправа за неговите мотиви ми 

раскажа за еден актер, кој глумеше во една од комедиите 
кои тој ги беше напишал. И вака ми рече: тој актер, којз-
нае какви причини ќе да имал, ги користел сцените во 
кои мојот пријател сценарист го ставал актерот да плаче 
за вистински да заплаче. Не разбрав што сака да каже, па 
му реков дека е нормално што плаче, затоа е актер, но тој 
одмавна со главата и ми рече дека не, не разбирам, секој 
актер плаче кога треба да плаче, но плаче некако така глу-
мејќи, а некогаш дури и треба да му се стават некакви кап-
ки во очите за да изгледа дека плаче, но овој е изрод, така 
ми рече, еден изрод затоа што плаче по сите прописи на 
филмската уметност, во сцените во кои според сценариото 
треба да плаче,  тоа го прави природно, односно ги користи 
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овие сцени за вистински да се исплаче. И  којзнае зошто го 
прави тоа. Но јас, бидејќи и понатаму не разбирав која е 
поентата, го прашав:

- Добро, и што е тука толку чудно?
Мојот пријател сценаристот, одмавна со раката и рече:
- Не е ништо чудно шаману.
Заборавив да кажам дека мојот пријател кога ќе се оп-

ијанеше постојано велеше шаману, ајде да се напиеме уште 
по една, шаману. И не ме нарекуваше само мене така, туку 
секого нарекуваше шаману, нешто што му остана откако 
го видел како млад филмот The Doors. Всушност, заедно 
го гледавме филмот затоа што мојот пријател и јас заед-
но студиравме, отприлика во исто време, иако имаше мала 
разлика во нашите години.

Нему му остана опсесијата да го употребува тој збор, 
додека мене ми остана, исто како и на многумина кои го 
гледале филмот или станаа фанови на групата, неодолива-
та желба да му плукнам на гробот на Морисон. Оваа желба 
можев да си ја исполнам кога поминав две недели во Па-
риз, каде се најдов сосема случајно во еден хотел покрај 
Père Lachaise. Но тогаш единствено што направив беше 
што се фотографирав, сам, крај гробот на Морисон, некако 
скришно, со десната рака добро издолжена и со објективот 
насочен кон мене.

Ми беше срам да ги замолам другите туристи да ме фо-
тографираат, така што на сите фотографии се гледа само 
моето огромно лице, неприродно извитоперено, додека не-
каде во длабочина се гледа жалниот гроб.

Мојот пријател потоа му направи знак на барменот и 
тој веднаш се појави крај нас. Беше нервозен и испотен, 
но веднаш се развесели штом уште една банкнота се упати 
кон неговата дланка. Мојот пријател му рече да ни се при-
дружи. Тој седна. 

Кажи шаману, му рече тогаш мојот пријател, погледни 
нè и кажи
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Искрено, по ѓаволите: зарем не сме ние заебани?
Не, го поправив, како тоа? Ние сме прекрасни губитни-

ци!
Барменот внимателно нè погледна, редум, си ја избриша 

потта со ракавот и погледна така долго кон мојот пријател 
како да го молеше со поглед да не му дозволи да одговори. 
Но ова не се случи затоа што другиот штотуку потпевну-
ваше со раката ставена на срце - „touch me with your naked 
hand or touch me with your glove“, па барменот погледна кон 
мене и рече:

Не знам.
И повторно ми се допадна, и повторно, ми се чинеше, 

дека е паметен. Затоа што во тој миг воопшто не се чувству-
ва добро. Но морам да кажам дека се чувствував поразен. А 
така се чувствував затоа што јас имав близу триесет и три 
години, бев во брак десет години, а мојот пријател имаше 
точно триесет и пет години, кои ги полнеше токму таа ве-
чер, а беше оженет дванаесет години. И нашиот разговор 
тргна токму од овде. Старееме, шаману, да му ебам мајка-
та, да му ебам. Старееме, рече, а јас, потврдив со главата и 
реков, не знам како ми дојде, но така направив, потврдив со 
главата и реков дека тоа е точно и дека токму пред некоја 
вечер размислував оти веќе не живеам за моите идни пла-
нови, туку стигнав во доба кога си ги живеам плановите, 
а тоа е жално, навистина, многу тажно. Не беше вистина 
дека размислував на ова тема пред некоја вечер, но беше 
вистина дека го мислев тоа токму во тој миг. А тој рече, 
дека да, тажно е, кога ќе сфатиш оти веќе ништо не плани-
раш, туку си ги живееш плановите, но уште пожално е што 
старееме и не ја доживуваме веќе љубовта. Му реков дека 
не е во право, затоа што ја доживувам  љубовта, впрочем, ја 
сакам својата сопруга и не можам да го разберам затоа што 
и неговата сопруга е убава. Па дури и, повеќе за да го сми-
рам, му признав дека понекогаш на некаков посебен начин 
мислев на неговата сопруга. Но, наместо да му ласка или 
да го изнервира моето признание, тој ми рече:
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Аха! Ете гледаш, шаману, дека ни ти не љубиш вистин-
ски? Кога љубиш не размислуваш на таков начин за друга.

Во временскиот распон колку што трае пиењето поло-
вина чашка виски, сфатив дека имама терминолошки про-
блем. Љубам, но не сум вљубен. Тој потоа почна да збору-
ва за пеперутките во стомак – токму еден од мотивите во 
врска со кој јас на почетокот велев дека мојот пријател не 
е толку паметен како што мислат луѓето за него, затоа што 
паметен човек не треска такви глупости за пеперутки во 
стомакот, па колку и да е пијан. И потоа, во времетраење од 
десетина пати пуштена иста мелодија почнав и јас да раз-
мислувам за работи на кои не требаше да мислам, односно 
дека заљубувањето е нешто специјално, а љубовта е само 
љубов и ништо друго, и дека светот е преполн со љубов, а 
празен од заљубување. А ова му го кажав и на мојот прија-
тел. Тој ја подигна десната рака, а потоа и показалецот и 
направи знак дека не, дека се лажам, а потоа низ тоа што го 
кажа ги потврди моите зборови:

Да шаману, имаш право.
Потоа замолкна, и јас не разбрав зошто ми се спротив-

стави со раката, а ме поддржа со зборовите, па затоа го пра-
шав тоа.

-  Не знам, ги подигна рамениците, жими мајка не знам. 
Знам само дека имаш и немаш право, но не можам веќе да 
се сетам зошто не си во право.

Потоа си ја потпре главата на раце, стоеше така некое 
време, ја подигна, лесно ја затресе, па ме погледна фикси-
рано и ми рече:

- Да! Знам. Не си во право затоа што има луѓе кои се 
вљубени целиот свој живот.

Разговаравме за ова, само  затоа што јас му се спротив-
ставив. Дури и ме искара. Тој велеше дека постојат такви 
луѓе, јас велев дека не постојат, и на крај се разбравме: мо-
жеби постојат, но за такво нешто треба да бидеш многу 



12

добар човек. Откако се спогодивме, се сетив на нешто. Се 
сетив дека на работа, а работев како новинар во новинар-
ска куќа, познавав еден бивш човек на Секуритате2, кој те-
паше, а можеби и убиваше луѓе, но имаше една љубовна 
приказна која случајно ја дознав, една вистинска животна 
приказна. Му реков на пријателов дека нашето согласу-
вање не држи затоа што не е точно оти само добрите луѓе 
можат да бидат вљубени и дека заљубувањето не зависи од 
добрината, а ниту, пак, од лошотилакот, туку од нешто со-
сема друго, ѓавол да го знае што. Му го кажав примерот со 
бившиот од Секуритате. Но тој повторно ми се спротивста-
ви со еден знак со раката, а потоа рече нешто како, добро 
човек не мора да е добар, но неопходно е заљубувањето да 
биде добро. Да биде добро од самиот почеток. Зборувавме 
потоа околу тоа дали ние двајцата имаме добри заљубу-
вања во нашите домови, рековме дека да, но тука ни се јави 
еден проблем: ако да, зошто не го чувствуваме тоа со ист 
интензитет како на почетокот? Зошто сакаме нешто друго? 
Всушност, пријателов ја постави ова дилема на овој начин, 
па јас веднаш му се спротивставив, велејќи му дека јас не 
сакам нешто друго, но веднаш почувствува дека не само 
што нема да можам него да го убедам  во ова, туку нема да 
можам ни себе си да се убедам. Сè стана некако конфузно и 
за тоа го наклеветивме вискито. А вискито, не е само темен  
пијалак. Тоа е повеќе од тоа особено кога Лео те придружу-
ва, на патот на чашката кон устата и кога истиот тој Лео те 
потресува до последната капка крв помешана со алкохол, 
пеејќи повторно и повторно Dance me to the end of love.

Додека барменот ни го тураше остатокот од второто 
шише, пријателов ми рече дека сепак се лажам и дека се-
пак во тоа што го слушаме се работи за чекање, иако ние 
разговаравме претходно за други работи, а не за Лео и не-
говата песна. Како и да е, бидејќи почувствував дека немам 
веќе аргументи се согласив со него со помош на еден гест 
2 Името на тајната полиција во Романија за време на владеењето 
на Николае Чаушеску.
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кој, овој пат, го направив јас со раката. Само што премногу 
мавтав со мојата десна рака, премногу блиску до него, па 
тој ми ја фати со неговата десна рака, ми ја стисна и ми 
рече:

- Слушај шаману, ајде да направиме еден пакт. Отка-
ко ќе излеземе од овде, ќе се упатиме право на аголот на 
улицата и ќе чекаме. Го погледна барменот и додаде. Ајде 
сечи!

-  Чекај, викнав токму кога барменот си ја упатуваше не-
говата десна рака со испружена дланка кон нашите десни 
раце, чекај прво сакам да разберам што ќе чекаме.

- Е, што ќе чекаме. Ќе го чекаме ова… заљубувањето, 
ми рече мојот пријател. Затоа што ни недостасува нели ша-
ману, нели? Ќе чекаме, ете тоа ќе го правиме. 

Не знам зошто јас се согласив, барем што се однесува до 
овој случај, да, без дискусија го прифаќам пактот. И му на-
правив знак на барменот дека може да го пресече стисокот 
на нашите дланки. Но кога тој ја упати својата десна рака 
кон нашите десни раце мојот пријател повторно го запре, 
со знак од левата рака, што го натера барменот да ги превр-
ти очите. Или така ми се причини. Но, секако, дека беше 
незадоволен, нервозен и испотен. Го погледна часовникот 
на неговата лева рака, некако нагласено, а јас ја прочитав 
пораката, но во тој миг воопшто не ми беше гајле. 

- Ќе седиме колку што е потребно, рече мојот пријател. 
Колку и да треба. До утре сабајле.

- И повеќе!
Ме фати еден вид полет и затоа чувствував потреба да 

ги потврдам неговите зборови. Еден вид на полет кој во тоа 
време ниту сакав ниту, пак, имав намера да го објаснувам.

- Да, точно! И до недела. И еден месец ако е потребно, 
ми рече.

Повторно потврдив дека се согласувам и во тој миг 
мојот пријател му даде знак на барменот дека може да го 
пресече стисокот на нашите раце.

Барменот заофка, а потоа си ја спушти десната рака над 
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нашите десни раце, и облогот беше на овој начин потвр-
ден. Беше потврден токму во мигот кога Лео, по стоти пат 
таа вечер, запеа: „Let me see your beauty when the witnesses 
are gone“. И веднаш потоа мојот пријател ги подигна двете 
раце кон таванот на кафеаната и влезе во дует, пеејќи „Let 
me feel you moving like they do in Babylon“. Синхрониза-
цијата беше успешна наспроти фактот дека бевме пијани, 
така, ми се чинеше, мене, дека мојот пријател е некако за-
шеметен и зарипнат. Но добро се држеше покрај Лео. Ста-
на. А кога Лео рече:

„Dance me through the panic till I’m gathered safely in“ 
пријателот ме фати за рака и 

ми рече:
- Ајде. Да не седиме повеќе. Слушаш шаману, од овој 

миг нашите животи се променија. Ти велам јас, ѓаволски 
силно се променија. Готово!

Нешто чудно сè беше случило во атмосферата, нешто 
чудно сè беше случило и во мојата душа во тие мигови. И 
токму  затоа што бев убеден дека мојот пријател е во право 
знаев дека нашите животи ќе се променат, веднаш знаев, 
особено затоа што сè му должиме на Лео. Не знаев точно 
што му должиме, но чувствував дека е така и дека е добро. 
Ако Лео е тој поради кого тргна сè, тогаш е добро. Лео от-
секогаш знаел што треба да прави, отсекогаш.

Го оставивме нервозниот и испотен бармен, кој веќе не 
требаше да биде таков особено откако уште една банкно-
та тргна кон неговата дланка. Го оставивме зад нас и го 
поздравивме дури откако излеговме, го поздравивме низ 
отворената врата. Потоа ја оставивме зад нас и неговата 
кафеана, а јас забележав и не знам како го забележав тоа, 
дека кафеаната од којашто излеговме е единственото ос-
ветлено место од таа улица, и си реков дека е доцна, страш-
но доцна. И откако го забележав ова, исто така, сфатив дека 
Леонард Коен, кој цело време нè придружуваше со него-
виот сè пооддалечен глас, пеејќи ја по стоти пат таа па таа 
песна, се обидуваше да биде слушнат дури и многу далеку. 


